NIEUWSBRIEF
Maart / april 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
Binnen alle groepen wordt momenteel gewerkt rond het thema ‘Beestenboel’. Dit betekent
dat er allerlei lessen gegeven worden; onderzoeksvragen beantwoord worden en kinderen
kunnen genieten van gastlessen door externen. Tevens verschijnen er deze weken nogal
wat dieren binnen de school; slangen, vissen, kuikens, een echte oehoe en nog veel meer
dieren kunnen in levende lijve bewonderd worden.
Naast dit thema staat deze periode ook PBS weer volop in de picture. Niet alleen tijdens de
lessen in de groep maar ook tijdens de Ouderavond over pestpreventie.
Terugblik maart 2017


De leerlingen van benedenbouw 1 brachten een bezoek aan Kunstwerk!, het Musiater.
Zij bezochten daar de voorstelling ‘Ei!’ van theatergroep Opera Dolleboelja. Ei! gaat over
verwachtingen als er een baby op komst is. Wat moet er gebeuren? Hoe bereid je je erop
voor? Wordt het een jongen of een meisje? De kinderen hebben genoten!



De groepen van bovenbouw 1 zijn in het kader van ‘Nederland schoon’ op excursie
geweest naar het aanbiedstation in Zevenaar. Het was een leerzame ochtend waarin de
leerlingen uitleg kregen over verschillende soorten afval en recycling. Op 30 maart zullen
de leerlingen vervolgens de handen uit de mouwen steken en de omgeving van de
school afvalvrij maken.

Planning maart, april en mei 2017


Vrijdag 24 maart vindt onze jaarlijkse spelletjesdag plaats. De verschillende bouwen
kunnen die dag telkens anderhalf uur genieten van de aanwezige spellen. Zoals altijd
belooft dit ook nu weer een geslaagde dag te worden!



Donderdag 30 maart komt het koperensemble ‘Warmelink Brass’ optreden voor de
groepen uit bovenbouw 2.



Zoals u inmiddels weet kent de Schilderspoort een aantal, wettelijke verplichte,
instroommomenten voor nieuwe leerlingen. Maandag 3 april is het moment waarop we
weer een groep leerlingen mogen ontvangen. Ditmaal gaat het om een grote groep,
namelijk 20 leerlingen. Deze leerlingen worden in verschillende groepen opgevangen.
Aangezien met name de instroom in benedenbouw 1 erg groot is, hebben we dankzij de
financiële ondersteuning van het Samenwerkingsverband, een nieuwe groep kunnen
formeren. In verband hiermee hebben er inmiddels verschuivingen plaatsgevonden
binnen de groepssamenstelling in benedenbouw 1. Alle ouders uit de betreffende bouw
zijn hiervan op de hoogte.
De vacature die hierdoor ontstond is voor een deel intern opgelost. Voor de resterende
dagen hebben we inmiddels Anneke Wezemaal als nieuwe collega mogen ontvangen.
We wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en collega Anneke een
fijne tijd toe op de Schilderspoort.
De nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zullen op dinsdagmiddag 28 maart
komen kennismaken.
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Donderdag 6 en vrijdag 7 april komt de schoolfotograaf op school. Alle leerlingen
worden op de foto gezet, zowel met hun eigen groep als individueel. Daarnaast mogen
de leerlingen waarvan een broertje of zusje op de Schilderspoort zit ook samen op de
foto. Het is helaas organisatorisch niet haalbaar dit ook voor broertjes en zusjes uit het
basisonderwijs te regelen.
Vrijdag 14 en maandag 17 april zijn de leerlingen vrij in verband met Pasen
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.



Vrijdag 21 april wordt het nationale Koningsontbijt gehouden met alle leerlingen van
de Schilderspoort. Aansluitend gaan de groepen van de benedenbouw op schoolreis.
De groepen van Rob/Brigitte, Ilse/Mieke en Anne-Mieke/Anneke gaan naar het Land van
Jan Klaassen. De groepen van Brigitte/Eugenie en Iris/Anneke gaan naar Schateiland
Zeumeren en de groepen van benedenbouw 2 gaan naar de Julianatoren. De ouders van
de betreffende groepen hebben hierover reeds een brief ontvangen.
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei zijn de leerlingen vrij in verband met de
Meivakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.









Maandag 8 mei vindt, zoals na elke vakantie, de luizencontrole plaats.
Maandag 8 mei start door de hele school het thema wereldmuziek. Gedurende de
periode dat dit thema centraal staat zullen, naast de aangepaste lessen en opdrachten
binnen de groep, weer bijzondere activiteiten plaatsvinden. Zo zullen de groepen van
benedenbouw 1 gedurende drie wensdagen kunnen genieten van danslessen verzorgd
door ‘Dans je Fit’. De bovenbouwgroepen gaan op maandag 15 mei meedoen aan
workshops gegeven door ‘De Klankenkaravaan’. Het doel van deze workshops is om de
kinderen op ontspannen en speelse wijze een boeiende activiteit aan te bieden. We
reizen langs diverse continenten zoals Azië, Afrika, Australië en Zuid Amerika en maken
kennis met authentieke muziekinstrumenten. Kinderen kunnen de instrumenten
beluisteren maar ook zelf uitproberen!
Een andere muzikale en creatieve activiteit zal in de maand mei in bovenbouw 2 van
start gaan: het oefenen en voorbereiden van de eindmusical.
Donderdag 11 en vrijdag 12 mei gaan de leerlingen
van benedenbouw 2 en bovenbouw 1 naar Kunstwerk!
het Musiater naar de voorstelling ‘van Rommel naar
Trommel’ door ‘de Vuilnismannen’. Tijdens deze
interactieve voorstelling worden de leerlingen
meegenomen in de wereld van de rommelige ritmes. Er
wordt muzikaal geveegd, kliko’s komen tot leven en
emmers vliegen door de lucht.
Dinsdag 23 mei gaan de leerlingen van bovenbouw 2 naar de voorstelling ‘Raps ’n
Taps’ door het duo ‘Maple Swank’. De voorstelling Rap ’n Taps is een boeiende
samensmelting vol muziek en dans.
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn de leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.
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Schoolwide PBS
PBS in de school
De afgelopen weken zijn alle groepen aan de slag gegaan met de lessen ‘Stop – loop –
praat’. Een manier van omgaan met ongewenst gedrag die ervoor moet zorgen dat het
ongewenste gedrag uitdooft. Dit vraagt veel oefening en herhaling voor de kinderen en
ook voor de teamleden die extra alert zijn op het toepassen van deze nieuwe routine.
Voor het team vond op woensdagmiddag 8 maart weer een studiedag plaats. Er werd
met name aandacht besteed aan bovengenoemde routine en de wijze waarop teamleden
deze aanleren en uitvoeren. Ieder kind heeft er immers recht op zich veilig te voelen in de
groep en het gevoel te hebben er bij te horen. Het team van de Schilderspoort is dan ook
zeer actief om dit voor elke leerling te bewerkstelligen.
Aangezien het voorkomen en terugdringen van ongewenst gedrag iets is waar school en
ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen werden alle ouders uitgenodigd
voor de Ouderavond over pestpreventie.
PBS en ouder(s) / verzorger(s)
Van alle ouders die werden uitgenodigd voor de Ouderavond over pestpreventie hebben
zich 75 ouders aangemeld. We vonden het jammer te constateren dat uiteindelijk slechts
50 ouders aanwezig waren. Pestpreventie doe je immers samen!
De aanwezige ouders waren echter zeer betrokken en hebben er samen met Sandra
Koot en het team een hele zinvolle avond van gemaakt!
Er werd uitleg gegeven over wat pesten is en op welke wijze pesten, oftewel ongewenst
gedrag, voorkomen kan worden. Het is daarbij van belang
in te steken op het gedrag van de pester; de gepeste; de
omgeving oftewel de omstanders; de ouders en de
leerkrachten.
We dringen er bij alle kinderen op aan een melding te doen
van eventueel ongewenst gedrag, liefst direct en op school.
Op die manier wordt het ongewenste gedrag inzichtelijk en
kan de leraar ermee aan de slag. Het is hierbij van belang
dat er consequent gereageerd wordt op een melding van
ongewenst gedrag en positief gedrag gestimuleerd wordt.
Ouder(s)/verzorger(s) hebben aan het eind van de informatieavond een kaartje
ontvangen waarop staat aangegeven op welke wijze zij op een melding van ongewenst
gedrag kunnen reageren.
Reactie ouders op een melding van ongewenst (pest)gedrag: gesprek met uw kind
1. Bedank eerst uw kind voor het vertellen van het voorval.
bijv. ‘goed dat je er met mij over praat’
2. Vraag: ‘Heb je stop tegen ……. (naam) gezegd?’
Zo ja: geef uw kind een compliment en vraag ‘Wat gebeurde er toen?’
Zo nee: oefen met uw kind de stop-routine.
3. Vraag: ‘Ben je daarna weggelopen?’
Zo ja: geef uw kind een compliment en vraag ‘Wat gebeurde er toen?’
Zo nee: oefen met uw kind het weglopen.
4. Vraag of uw kind hulp heeft gevraagd bij een leerkracht.
Indien ja: geef uw kind een compliment en vraag ‘Is het nu opgelost voor jou?’
Indien nee: verken samen met uw kind hoe dit op te lossen: briefje mee om aan de leerkracht te
overhandigen of melding door ouder telefonisch.
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Naast bovengenoemde zaken blijven we op de Schilderspoort altijd veel aandacht besteden
aan positief gedrag. Kinderen krijgen complimenten of verdienen een muntje wanneer zij aan
de gedragsverwachtingen voldoen.
Niet alleen kinderen zijn gevoelig voor complimenten maar ook volwassenen, het is immers
voor iedereen fijn een beloning te ontvangen. Tijdens de ouderavond werd uit de bak van
ingeleverde puzzels dan ook de naam van één ouder gevist. De moeder van Shenaya werd
beloond met een heerlijk Paasei.
Parkeren voor de school
Het is fijn om te zien dat de meeste ouders rekening houden met ons
verzoek de parkeerstrook voor de school vrij te houden voor de bussen!
Wel vragen we u nogmaals rustig te rijden en rekening te houden met
overstekende kinderen. Bedankt voor uw medewerking!
Pennenactie (Schrijfwaren recycling programma)
Zoals u weet wordt dit schooljaar op allerlei manieren geld ingezameld
voor de verbetering van ons schoolplein. Door het houden van de
Kerstmarkt; het verkopen van loten van Jantje Beton en de werving
van sponsoren is er inmiddels al een mooi bedrag binnen.
Ook de pennenactie kan ons daarbij nog helpen!
Pennenactie!
Schrijfwaren zijn een van de meest alledaagse voorwerpen die men gebruikt en na verbruik
bij het reguliere afval weggooit. Verbruikte schrijfwaren komen op die manier op
vuilstortplaatsen en in verbrandingsovens terecht. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu,
maar het is ook ontzettend zonde! Schrijfwaren kunnen namelijk eenvoudig worden
gerecycled en jullie kunnen ons helpen!
Wat kun je recyclen?
Geaccepteerd afval: elke balpen, vulpen, kleurstift, drukpotlood, markeerstift, permanent en
tekstmarker, en zelfs correctieproducten (vloeistof of tape) kunnen worden ingeleverd,
ongeacht het merk of materiaal (zowel plastic als metaal).
Let op: potloden en houten of papieren pennen vallen hier niet onder!
Wat er gebeurt met het afval?
Eenmaal ingezameld worden de schrijfwaren schoongemaakt en gesmolten tot hard plastic
wat gebruikt kan worden voor nieuwe gerecyclede producten.
Wat is de beloning?
TerraCycle punten, waarbij 1 punt gelijk staat aan €0,01, kunnen ingewisseld worden voor
giften of donaties aan een goed doel of vereniging naar keuze.
Wij hebben ons als school aangemeld voor deze actie. In elke bouw staat een doos waar uw
kind de schrijfwaren in kan stoppen. De opbrengst gaat naar het opknappen van ons
schoolplein.
Oproep Oudervereniging!!
Zoals bekend heeft de Schilderspoort een Oudervereniging die actief betrokken is bij het
organiseren en financieren van activiteiten voor leerlingen. De Oudervereniging bestaat
momenteel uit een zevental leden waaronder een voorzitter en een penningmeester.
In verband met het feit dat de huidige penningmeester de ouder is van een schoolverlater zal
zij m.i.v. volgend schooljaar haar taak als penningmeester neer leggen.
We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester die m.i.v. schooljaar 2017-2018
de taken op zich kan nemen.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich wenden tot de groepsleraar van uw kind.
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Judolessen op school
U heeft misschien al enthousiaste verhalen gehoord van uw
kind over de judolessen op school. Daarom hier even een
toelichting: de komende 6 weken krijgen alle leerlingen van
de benedenbouw iedere week 45 minuten schooljudo. De
lessen worden gegeven door ervaren judoka’s. Echte
judomatten, judopakken en een speciaal lespakket zorgen
voor onvergetelijke lessen, gewoon in het speellokaal van
onze school. De speelzaal is omgetoverd in een heuse dojo
en ieder kind krijgt een echt judo-pak aan.
Plezier staat centraal om kinderen 'Skills for Life' mee te geven. Met
Schooljudo leveren we een belangrijke bijdrage aan de motorische en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Tijdens de lessen wordt er samen met onze Entertrainer, met een
speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen,
respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel
veel plezier.
Waarden die naadloos aansluiten bij de waarden die de
Schilderspoort hanteert.
Aan het eind van de zes weken krijgen de kinderen een diploma!
Kijk voor meer informatie over Schooljudo op www.schooljudo.nl

Wijziging telefoonnummer
We vinden het van belang dat een ouder / verzorger te allen tijden bereikbaar is voor de
school. In verband hiermee doen we het dringende verzoek eventuele wijzigingen in
telefoonnummers direct aan ons door te geven. U kunt dit doen door een briefje mee te
geven aan uw kind en het telefonisch door te geven aan de administratie.
Bij voorbaat dank!

Alvast fijne Paasdagen en voor
straks een fijne Meivakantie!

Het team van de Schilderspoort
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